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English – Thai Dictionary of Verbs 
A A 
abide ทนกับ 
accelerate เร่ง  
accept ยอมรับ  
accomplish ประสบความส าเร็จ  
achieve บรรลุ  
acquire ได้รับ  
act ท า,ท าหน้าท่ี  
activate เปิดใช้งาน  
adapt ปรับตัวเข้ากับ  
add เพิ่ม,บวก  
address กล่าวปาฐกถา, จ่าหน้าซอง 
administer บริหารจัดการ  
admire ชื่นชม  
admit ยอมรับ  
adopt น ามาใช้  
advise ให้ค าแนะน า  
afford มีเงินพอจ่าย  
agree เห็นด้วย  
alert แจ้งเตือนให้ระวัง  
alight ลงจาก(รถ), (นก)ลงเกาะ  
allow อนุญาต 
alter เปลี่ยนแปลง  
amuse ท าให้ขบขัน  
analyze วิเคราะห์  
announce ประกาศ  
annoy รบกวน,ท าให้ร าคาญ  
answer ตอบ  
anticipate คาดว่า,คาดหวัง 
apologize ขอโทษ  
appear ปรากฏ  
applaud ปรบมือ  
apply ประยุกต์  



appoint แต่งตั้ง  
appraise ประเมิน 
appreciate ชื่นชม  
approve อนุมัติ  
arbitrate ไกล่เกลี่ย  
argue โต้เถียง  
arise เกิดขึ้น, มีขึ้น  
arrange จัดการ  
arrest จับกุม  
arrive มาถึง  
ascertain ตรวจสอบให้แน่ใจ  
ask ขอให้, ถาม  
assemble ประกอบ  
assess ประเมิน  
assist ช่วยเหลือ  
assure รับรอง 
attach แนบ  
attack โจมตี  
attain บรรลุ  
attempt พยายาม 
attend เข้าร่วม  
attract ดึงดูดใจ  
audit ตรวจสอบ(บัญชี)  
avoid หลีกเลี่ยง  
awake ตื่น(จากหลับ)  
B B  
back ถอยหลัง,สนับสนุน  
bake อบ  
balance เลี้ยงตัวให้ทรงตัวอยู่ได้  
ban ห้าม  
bang ตีอย่างแรง 
bare เปิดเผยให้เห็น  
bat ตี(ลูกกลมด้วยไม้แบต)  
bathe อาบน้ า  



battle สู้รบ  
be เป็น,อยู,่คือ  
beam ยิ้มกว้าง,แผ่รังสี  
bear แบก,รับ,พยุง  
beat เอาชนะ  
become กลายเป็น  
beg ขอ  
begin เริ่มต้น  
behave ประพฤติ  
behold ดูเถิด  
belong เป็นของ  
bend โค้งงอ  
beset รุมเร้า  
bet พนัน  
bid เสนอราคา,ประมูล  
bind ผูกพัน,ติดอยู่กับ  
bite กัด  
bleach ฟอกขาว  
bleed มีเลือดออก  
bless ให้ศีลให้พร  
blind ท าให้มองไม่เห็น,ท าให้ตาบอด 
blink กระพริบตา,กระพริบ  
blot ท าให้เปื้อน 
blow ระเบิด  
blush หน้าแดงเพราะเขินอาย 
boast โม้, โอ้อวด  
boil ต้ม  
bolt ลงกลอน(ประตู),วิ่งหนี 
bomb ระเบิด  
book จอง 
bore เจาะ(เป็นรู)  
borrow ยืม  
bounce ตีกลับ  
bow (อ่านว่า บาว) ค านับ 



box ใส่กล่อง,ชก  
brake หยุด 
branch แตกแขนง  
break ท าแตก 
breathe หายใจ  
breed เพาะลูก,(สัตว์)ติดลูก 
brief สรุปข้อมูลให้ทราบ  
bring น ามาให้  
broadcast ออกอากาศ,ถ่ายทอด  
bruise ท าให้ชอกช้ า,ช้ า  
brush แปรง  
bubble เป็นฟอง  
budget จัดงบประมาณให้  
build สร้าง  
bump ชน  
burn เผาไหม้  
burst ระเบิด  
bury ฝัง 
bust จู่โจมจับ,แตกออก 
buy ซื้อ 
buzz ส่งเสียงหึ่งๆ คล้ายผึ้ง 
C C  
calculate ค านวณ  
call โทร,เรียก  
camp เข้าค่าย,ตั้งแคมป์  
care ดูแล  
carry ถือไป, น าไป  
carve แกะสลัก  
cast เหวี่ยง,ขว้าง,หล่อ(โลหะ)  
catalog จัดเข้าหมวดหมู่  
catch จับ  
cause เป็นสาเหตุให้  
challenge ท้าทาย  
change เปลี่ยนแปลง  



charge คิดค่าใช้จ่าย,โจมตี  
chart วาดแผนผัง,ท าแผนโดยละเอียด 
chase ไล่จับ  
cheat โกง  
check ตรวจสอบ  
cheer เชียร์  
chew เคี้ยว  
choke ท าให้หายใจไม่ออก  
choose เลือก  
chop สับ  
claim กล่าวอ้าง 
clap ปรบมือ  
clarify ชี้แจง  
classify จัดเป็นหมวดหมู่  
clean ท าความสะอาด  
clear ท าให้ชัดเจน/สะอาด/ผ่านได้  
cling ยึด,ติด  
clip คลิป,ตัด,เล็ม  
close ปิด(ประตู,ท่ีประชุม,หน้าหนังสือ) 
clothe นุ่งห่ม  
coach ฝึกสอน 
coil ม้วน,ขด  
collect เก็บรวบรวม  
color ลงสี,ให้สี,แต่งแต้มด้วยสี  
comb หวี  
come มา  
command สั่ง  
communicate ติดต่อสื่อสาร  
compare เปรียบเทียบ  
compete การแข่งขัน  
compile รวบรวม 
complain บ่น  
complete ท าให้สมบูรณ์  
compose แต่ง(เพลง,กลอน)  



compute ค านวณ  
conceive ตั้งครรภ์,คิด  
concentrate ตั้งสมาธิ  
conceptualize ก าหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับ  
concern กังวล,เกี่ยวข้องกับ  
conclude สรุป  
conduct ประพฤติ  
confess สารภาพ  
confront เผชิญหน้า  
confuse ท าให้สับสน  
connect เชื่อมต่อ  
conserve อนุรักษ์  
consider พิจารณา  
consist (of) ประกอบด้วย  
consolidate รวมเป็นหนึ่ง,เข้มแข็งขึ้น 
construct สร้าง  
consult ขอค าปรึกษา  
contain บรรจุ,มี  
continue ยังคง,ด าเนินการต่อไป  
contract สัญญา  
control ควบคุม  
convert แปลง,เปลี่ยน  
coordinate ประสานงาน  
copy ลอก,ท าส าเนา  
correct แก้ให้ถูกต้อง  
correlate มีความสัมพันธ์กัน,เทียบเคียงกัน  
cost มีราคา  
cough ไอ  
counsel ให้ค าแนะน า  
count นับ  
cover ปกคลุม  
crack ร้าว,แตกเป็นรอย  
crash (เครื่องบิน)ตก, (รถ)ชน  
crawl คลาน  



create สร้าง  
creep เคลื่อนตัวไปช้า ๆ  
critique วิจารณ์, วิเคราะห์ 
cross ข้าม  
crush บีบคั้น,บด,กด  
cry ร้องไห้  
cure รักษา  
curl ขด,ม้วน  
curve เป็นรูปโค้ง  
cut ตัด  
cycle ขี่จักรยาน,เคลื่อนเป็นวัฏจักร  
D D  
dam สร้างเขื่อนกั้น (แม่น้ า/ทะเลสาบ)  
damage ท าให้เสียหาย  
dance เต้นร า  
dare กล้า,ท้าทาย,ถือดี  
deal เกี่ยวข้อง/จัดการ/รับมือ กับ  
decay ผุพัง,สลายตัว  
deceive หลอกลวง  
decide ตัดสินใจ  
decorate ตกแต่ง  
define ก าหนด, ให้ความหมาย 
delay หน่วง,รั้ง,ท าให้ล่าช้า  
delegate มอบหมายงาน/หน้าท่ี/ให้เป็นผู้แทน  
delight ให้ความพึงพอใจ  
deliver ส่งมอบ  
demonstrate สาธิต 
depend ขึ้นอยู่(กับ)  
describe อธิบาย  
desert ละทิ้ง 
deserve สมควรได้รับ  
design ออกแบบ  
destroy ท าลาย  
detail ให้รายละเอียด  



detect ตรวจพบ  
determine ก าหนด, ตกลงใจ 
develop พัฒนา  
devise ประดิษฐ์  
diagnose วินิจฉัย  
dig ขุด  
direct สั่ง,จัดการ  
disagree ไม่เห็นด้วย  
disappear หายไป  
disapprove ไม่เห็นด้วย,ไม่อนุมัติ  
disarm ปลดอาวุธ  
discover ค้นพบ  
dislike ไม่ชอบ  
dispense แจกจ่าย  
display แสดงให้เห็น  
disprove หักล้าง,พิสูจน์ว่าไม่จริง  
dissect ผ่า  
distribute แจกจ่าย  
dive ด าน้ า  
divert เบี่ยงเบนความสนใจ  
divide แบ่ง,หาร  
do ท า  
double เพิ่มเป็นสองเท่า  
doubt สงสัย (ว่า ไม่มี/ไม่จริง) 
draft ร่าง  
drag ลาก  
drain ระบายน้ า  
dramatize ท าเป็นละคร,พูดหรือแสดงเกินจริง  
draw วาด,ลาก  
dream ฝัน  
dress แต่งกาย  
drink ดื่ม,ดื่มเหล้า  
drip หยด  
drive ขับรถ  



drop ลดลง, ท าตก 
drown จมน้ าตาย  
drum (ใช้มือ/นิ้ว/เท้า)ตีเป็นจังหวะ  
dry ตาก(แดด),ท าให้แห้ง  
dust ปัดฝุ่น,เอาฝุ่นออก;โรยฝุ่น  
dwell อาศัยอยู่ 
E E  
earn ได้รับเงิน,หาเลี้ยงชีพ  
eat กิน  
edit แก้ไข(ต้นฉบับพิมพ์)  
educate ให้ความรู้,ให้การศึกษา  
eliminate ก าจัด  
embarrass ท าให้ประหม่า/ขวยเขิน  
employ จ้าง,ใช้  
empty เอาของออก,ท าให้ว่าง 
enact ตราเป็นกฎหมาย  
encourage กระตุ้น,สนับสนุน,ปลุกใจ  
end สิ้นสุด,จบ  
endure ทนต่อ  
enforce บังคับใช้  
engineer ออกแบบ,วางแผน  
enhance เพิ่ม  
enjoy เพลิดเพลินกับ  
enlist เข้าเป็นทหาร 
ensure ท าให้แน่ใจ  
enter ใส่,เข้าไป  
entertain ให้ความบันเทิง  
escape หลบหนี  
establish ก่อตั้ง,สถาปนา 
estimate ประมาณ 
evaluate ประเมิน  
examine ตรวจสอบ  
exceed เกิน  
excite ท าให้ตื่นเต้น  



excuse ยอมให้,ไม่ถือสา,เป็นข้ออ้าง,แก้ตัว  
execute ด าเนินการ,ประหาร  
exercise ออกก าลังกาย,ใช้,ด าเนินการ  
exhibit จัดแสดง  
exist มีอยู่  
expand ขยาย  
expect คาดหวัง 
expedite เร่ง  
experiment ทดลอง  
explain อธิบาย  
explode ระเบิด  
express แสดง  
extend ขยาย  
extract ดึง/น า/สกัด ออกมา 
F F  
face เผชิญหน้า  
facilitate อ านวยความสะดวก  
fade จาง,เลือน  
fail ล้มเหลว,ไม่ได้ท า,ไม่สามารถ,สอบไม่ผ่าน  
fancy วาดภาพในความคิด, คิดอยากได้ 
fasten ยึด,ผูกติด  
fax ส่งโทรสาร  
fear กลัว  
feed ให้อาหาร  
feel รู้สึก,คล า,ลูบ  
fence ล้อมร้ัว  
fetch น ากลับคืนมา,ขายได้เป็นราคา...  
fight ต่อสู้  
file เก็บเข้าแฟ้ม,ยื่นเรื่องร้อง,เดินเป็นแถว  
fill กรอก,เติมให้เต็ม  
film ท าภาพยนตร์ 
finalize ท าให้เสร็จสมบูรณ์  
finance ให้เงิน,ให้ทุน, ให้เชื่อ 
find หาพบ,ค้นพบ  



fire ยิง(ปืน),ไล่ออก 
fit มีขนาดพอดี/เหมาะสม  
fix ผูก/ยึด,ซ่อมแซม  
flap กระพือ(ปีก),สะบัด 
flash ส่องแสงวาบ 
flee รีบหนี(เพราะกลัวอันตราย)  
fling ขว้าง,ปา,เหวี่ยง,ทุ่ม 
float ลอย  
flood (น้ า)ท่วม  
flow ไหล  
flower ออกดอก  
fly บิน  
fold พับ  
follow ตามหลัง,ท าตาม  
fool หลอก  
forbid ห้าม  
force บังคับ  
forecast คาดการณ์,พยากรณ์  
forego ยกเลิก,ละทิ้ง 
foresee ล่วงรู้  
foretell ท านาย  
forget ลืม  
forgive ยกโทษให้  
form ก่อรูป,จัดสร้าง  
formulate บัญญัติ,ก าหนด,วางกฎเกณฑ์  
forsake ละทิ้ง  
frame ใส่กรอบ  
freeze แช่แข็ง,แข็งตัว  
frighten ขู่  
fry ทอด  
G G  
gather รวบรวม  
gaze จ้องมอง  
generate ผลิต,สร้าง  



get ได้รับ  
give ให้  
glow เปล่งแสง,เรืองแสง  
glue ติดด้วยกาว,ติดแน่น  
go ไป  
govern ปกครอง  
grab คว้าจับ  
graduate จบการศึกษา  
grate ขูด  
grease ใส่จาระบี/ไขมัน  
greet ทักทาย  
grin ยิ้มกว้าง,ยิ้มเห็นฟัน  
grind บด  
grip จับ  
groan ส่งเสียงครวญคราง/คร่ าครวญ  
grow เติบโต  
guarantee รับประกัน  
guard ป้องกันภัย/อันตราย,กันไมใ่ห้หนี  
guess เดา  
guide น าทาง,แนะน า  
H H  
hammer ตีด้วยค้อน  
hand ยื่นให้ 
handle จัดการกับ  
handwrite เขียนด้วยมือ  
hang แขวน  
happen เกิดขึ้น  
harass รังควาน,ข่มเหง,รบกวน 
harm ท าอันตราย  
hate เกลียด  
haunt (วิญญาณ)หลอกหลอน,สิง  
head มุ่งหน้าไป 
heal รักษา  
heap กอง  



hear ได้ยิน  
heat อุ่น,ท าให้ร้อน  
help ช่วยเหลือ 
hide ซ่อน  
hit ตี  
hold ถือ  
hook เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว  
hop กระโดด  
hope หวัง  
hover ฉวัดเฉวียน  
hug กอด  
hum ฮัมเพลง  
hunt ล่า  
hurry รีบ  
hurt ท าให้เจ็บ  
hypothesize ตั้งสมมติฐาน  
I  I 
identify ระบุ  
ignore ไม่สนใจ,ละเลย  
illustrate แสดงโดยภาพ หรือให้ตัวอย่าง 
imagine วาดภาพในใจ(จินตนาการ)  
implement ด าเนินการ  
impress สร้างความประทับใจให้  
improve ปรับปรุง  
improvise ท า/พูด/แสดง โดยไม่ได้เตรียมมาก่อน  
include รวมถึง 
increase เพิ่มขึ้น  
induce ชักน า,ท าให้เกิด 
influence มีอิทธิพลต่อ  
inform แจ้ง,บอก  
initiate ริเริ่ม 
inject ฉีด  
injure ท าร้าย,ท าให้บาดเจ็บ  
inlay ฝังประดับ(ด้วยไม้/โลหะ)  



innovate สร้างสรรค์/เปล่ียนแปลงสิ่งใหม่ ๆ  
input ป้อนข้อมูล  
inspect ตรวจสอบ  
inspire สร้างแรงบันดาลใจ  
install ติดตั้ง  
institute จัดให้มี,ริเริ่มใช้ 
instruct สั่งสอน,สั่งให้ท า  
insure ประกัน  
integrate บูรณาการ  
intend ตั้งใจ  
intensify ท าให้เข้มข้น/รุนแรงขึ้น  
interest ท าให้สนใจ  
interfere แทรกแซง,ก้าวก่าย  
interlay วางอยู่ระหว่าง,วางซ้อน,ประกบ  
interpret ตีความ,แปล  
interrupt ขัดจังหวะ  
interview สัมภาษณ์  
introduce แนะน า  
invent ประดิษฐ์, คิดค้น  
inventory จัดท ารายการสิ่งของ  
investigate ตรวจสอบ  
invite เชิญ  
irritate ท าให้ระคายเคือง  
itch คัน,เกา,คันไม้คันมือ(อยากท านั่น/นี่)  
J J  
jail ขังคุก  
jam อัด,ยัด,เบียด,ดัน  
jog วิ่งเหยาะ ๆ   
join เข้าร่วม  
joke พูดตลก,พูดเล่น  
judge ให้ความเห็น,ตัดสินคดี  
juggle ท าการงานหลายอย่างให้ดีได้ในเวลาเดียวกัน  
jump กระโดด  
justify แสดงเหตุผลอันสมควร  



K K  
keep เก็บ,รักษา  
kick เตะ  
kill ฆ่า  
kiss จูบ  
kneel คุกเข่า  
knit ถัก  
knock เคาะ  
knot ผูกปม  
know รู้  
L L  
label ติดฉลาก  
land ลงจอด,ลงเกาะ  
last ใช้เวลา,กินเวลา,ด ารงอยู่  
laugh หัวเราะ  
launch เปิดตัว,เริ่มกิจกรรม  
lay วาง  
lead น าไปสู,่น าทาง  
lean ยัน,พิง  
leap ก้าวกระโดด  
learn เรียน 
leave ออกจาก  
lecture บรรยาย  
lend ให้ยืม  
let ปล่อยให้,อนุญาต  
level ปรับให้เรียบ,ท าลายให้ราบเรียบ,เล็ง  
license อนุญาตอย่างเป็นทางการ  
lick เลีย  
lie โกหก  
lift ยกขึ้น  
light จุด,จุดไฟ,ให้แสงสว่าง 
lighten ท าให้เบาขึ้น,ท าให้สดใสคลายเครียด  
like ชอบ  
list ท ารายการ  



listen ฟัง  
live อาศัยอยู่,มีชีวิตอยู่  
load บรรทุก,บรรจุ  
locate ค้นหาท่ีอยู่  
lock ล็อค,ติดแน่น  
log เก็บบันทึกข้อมูลอย่างเป็นทางการ  
long ปรารถนา  
look มองดู  
lose สูญเสีย,ท าหาย,แพ้,ขาดทุน  
love รัก  
M M  
maintain รักษา,ด ารง,คงอยู่  
make ท า  
man เข้าท างาน,บรรจุคน  
manage จัดการ  
manipulate จัดการ,เชิด,ยักย้ายถ่ายเท  
manufacture ผลิต  
map ท าแผนท่ี  
march เดินแถว 
mark ท าเครื่องหมาย  
market โฆษณาสินค้า,ซื้อของใช้ในบ้าน  
marry แต่งงานกับ  
match เข้ากันได้,จับคู่  
mate (สัตว์)ผสมพันธุ์ 
matter เป็นเรื่องส าคัญ,มีความส าคัญ  
mean หมายถึง  
measure วัด(ขนาด)  
meddle เข้าไปยุ่ง  
mediate ไกล่เกลี่ย  
meet พบ,พบเพื่อประชุม 
melt ละลาย  
memorize จ าได้,จดจ า  
mend ซ่อม  
mentor เป็นผู้ให้ค าปรึกษา  



milk รีดนม  
mine ท าเหมือง,วางกับระเบิด  
mislead ให้ข้อมูลผิด, น าไปผิดทาง  
miss พลาด,คิดถึง  
misspell สะกดค าผิด  
mistake ชี้ผิดตัว,เข้าใจผิด  
misunderstand เข้าใจผิด  
mix ผสม  
moan ครวญคราง  
model แสดงแบบ,เป็นแบบ,สร้างแบบ  
modify ปรับเปลี่ยน  
monitor เฝ้าสังเกต/ตรวจสอบ  
moor จอดเรือ  
motivate กระตุ้น,ดลใจ  
mourn เสียใจ,ไว้ทุกข์  
move เคลื่อนไหว,เคลื่อนท่ี  
mow ตัดหญ้า  
muddle ท าให้ยุ่งเหยิง/สับสน  
mug จี้ทรัพย์/ขู่กรรโชกทรัพย์  
multiply คูณ,เพิ่มขึ้นมาก  
murder ฆ่า  
N N 
nail ยึดด้วยตะป,ูจับกุม  
name ตั้งชื่อ  
navigate น าทาง  
need ต้องการ  
negotiate เจรจาต่อรอง  
nest ท ารัง  
nod พยักหน้า  
nominate เสนอชื่อ  
normalize กลับเป็นปกติ  
note บันทึก  
notice สังเกตเห็น 
number ใส่หมายเลข,มีจ านวน  



O O  
obey เชื่อฟัง  
object คัดค้าน,ต่อต้าน  
observe สังเกต  
obtain ได้รับ  
occur เกิดขึ้น  
offend ท าให้โกรธ,ฝ่าฝืนกฎ 
offer เสนอ  
officiate ท าหน้าท่ี,ประกอบพิธี  
open เปิด  
operate ด าเนินการ  
order สั่ง  
organize จัดระเบียบ  
orient มุ่งไปยัง,ท าให้คุ้นเคย 
originate ถือก าเนิด,เริ่มต้น 
overcome เอาชนะ  
overdo หักโหม  
overdraw เบิกเงินเกิน 
overflow ล้น  
overhear ได้ยิน,บังเอิญ/แอบได้ยิน  
overtake แซง  
overthrow ล้มล้าง,โค่นล้ม  
owe เป็นหนี้  
own เป็นเจ้าเอง  
P P  
pack จัดของใส่,บรรจุ 
paddle พายเรือ  
paint ทาสี,วาดรูป  
park จอดรถ 
part แยกย้ายจากกัน,แยกทางกัน 
participate มีส่วนร่วม  
pass ผ่าน  
paste แปะ,ติด,วาง  
pat ตบ/แตะ/บีบเบา ๆ  



pause หยุดชั่วคราว  
pay จ่าย  
peck จิก,จูบเบา ๆ 
pedal ถีบจักรยาน 
peel ปอกเปลือก,หลุดลอก  
peep แอบมอง(ลอดช่อง/รู)  
perceive รับรู้,ส านึก  
perfect ท าให้สมบูรณ์ 
perform ด าเนินการ  
permit อนุญาต  
persuade ชักชวน  
phone โทรศัพท์ถึง  
photograph ถ่ายภาพ  
pick เลือก  
pilot ขับ(เครื่องบิน),แล่น(เรือ),ทดสอบ(ก่อนใช้) 
pinch หยิก  
pine โศกเศร้าเพราะจากพราก  
pinpoint ระบุ  
pioneer บุกเบิก  
place จัดวาง  
plan วางแผน  
plant ปลูกลงดิน  
play เล่น  
plead ร้องขอ 
please พึงพอใจ,ท าให้พอใจ  
plug อุด,อุดรู,เสียบ  
point ชี้,เล็ง 
poke จ้ิม,แหย่ 
polish ขัดให้เป็นเงา  
pop โปน,ส่งเสียงดังป๊อบ 
possess มี(ความรู้,ทักษะ),เป็นเจ้าของ  
post ส่ง(ทางไปรษณีย์)  
pour เท  
practice ปฏิบัติ  



praise ยกย่อง  
pray สวด,อธิษฐาน  
preach เทศนา  
precede น าหน้า  
predict ท านาย  
prefer ชอบ(มากกว่า)  
prepare เตรียม 
prescribe ก าหนด  
present น าเสนอ 
preserve สงวน,รักษา  
preset ตั้งไว้ล่วงหน้า  
preside เป็นประธาน  
press กด  
pretend แสร้งท า  
prevent ป้องกันไม่ให้  
prick ท่ิม  
print พิมพ์  
process ด าเนินตามกระบวนการ  
procure จัดหามา,จัดซื้อจัดจ้าง  
produce ผลิต  
profess ประกาศ,อ้าง 
program เขียนโปรแกรม (คอมฯ) 
progress ก้าวหน้า  
project ค านวณ(จ านวน)  
promise สัญญา  
promote ส่งเสริม  
proofread พิสูจน์อักษร  
propose เสนอ  
protect ปกป้องอันตราย  
prove พิสูจน์  
provide จัดให้  
publicize เผยแพร่  
pull ดึง  
pump สูบ (อากาศ/ของเหลว)  



punch ชก,ต่อย,เจาะรู  
puncture เจาะ  
punish ลงโทษ  
purchase ซื้อ  
push ผลัก,ดัน  
put ใส่,วาง  
Q Q  
qualify มีคุณสมบัติ  
question ถาม  
queue เข้าคิว  
quit เลิก  
R R  
race แข่งขันความเร็ว  
radiate แผ่  
rain ฝนตก  
raise ยก,เพิ่ม  
rank จัดอันดับ,ติดอันดับ  
rate จัดระดับ,ประเมินค่า 
reach เข้าถึง,ไปถึง  
read อ่าน  
realign ปรับ(ต าแหน่ง/ทิศทาง/ความเห็น)  
realize ตระหนักถึง,ท าให้เป็นจริง  
reason ให้เหตุผล,ใช้เหตุผล  
receive ได้รับ  
recognize รับรู้,ยอมรับ,จ าได้  
recommend แนะน า  
reconcile ปรองดอง  
record บันทึก  
recruit บรรจุ/รับเข้า ท างาน  
reduce ลดลง  
refer อ้างถึง  
reflect สะท้อนให้เห็น,ไตร่ตรอง  
refuse ปฏิเสธ  
regret เสียใจ  



regulate ควบคุม  
rehabilitate ฟื้นฟู   
reign ครองราชย์ 
reinforce เสริมสร้าง  
reject ปฏิเสธ  
rejoice ชื่นชมยินดี  
relate เกี่ยวข้อง,เชื่อมโยงตามเหตุผล  
relax พักผ่อน  
release เปิดตัว,ปล่อยให้เป็นอิสระ  
rely พ่ึงพา,วางใจ  
remain ยังคงอยู่  
remember จ าได้  
remind เตือน  
remove เอาออก  
render ท าให้  
reorganize จัดระบบใหม่,ปรับปรุง  
repair ซ่อมแซม  
repeat ท าซ้ า  
replace แทนท่ี  
reply ตอบ  
report รายงาน  
represent เป็นตัวแทนของ  
reproduce ท าซ้ า, แพร่พันธุ ์
request ร้องขอ  
rescue กู้ภัย  
research วิจัย  
resolve ตกลงใจ,มีมติ 
respond ตอบสนอง  
restore บูรณะ  
restructure ปรับโครงสร้าง  
retire เกษียณจากการท างาน  
retrieve ได้กลับคืนมา,กู้คืน  
return คืนมา,ตอบแทน  
review ทบทวน 



revise แก้ไข  
rhyme คล้องจอง 
rid ก าจัด  
ride นั่งขับขี่  
ring โทรศัพท์ถึง,(กระดิ่ง)ส่งเสียง, ล้อมรอบ 
rinse ล้างออก,กลั้ว  
rise เพิ่มขึ้น,ลุกขึ้น,ขึ้นสูง  
risk เสี่ยง,เสี่ยงโชค,ลองเสี่ยงดู  
rob ปล้น  
rock แกว่ง,เขย่า,โยก,ท าให้ตกใจ  
roll ม้วน  
rot เน่า,เปื่อย,ผุ,พัง,เสื่อม,โทรม  
rub ถู  
ruin ท าให้พินาศ/เสียหาย/ย่อยยับ 
rule ปกครอง 
run วิ่ง,ด าเนินงาน 
rush รีบเร่ง  
S S 
sack ยึดและปล้น(เมือง), ไล่ออก  
sail แล่นเรือ  
satisfy ท าให้พึงพอใจ  
save รักษาให้รอด/ปลอดภัย 
saw ตัด(ด้วยเลื่อย)  
say พูด  
scare ท าให้หวาดกลัว  
scatter กระจัดกระจาย  
schedule ก าหนดเวลา  
scold ดุ  
scorch ท าให้ร้อน/เกรียม/ไหม้  
scrape ขูด  
scratch เกา/ข่วน/ขีด  
scream กรีดร้อง  
screw ขันสกรู,หมุนเกลียว  
scribble เขียนหวัด ๆ  



scrub ขัดผิว  
seal ประทับตรา,ปิดผนึก,ปิดทาง  
search ค้นหา  
secure ได้มา,มัดให้แน่น 
see เห็น, เข้าใจ,พบ, เยี่ยม 
seek แสวงหา  
select เลือก  
sell ขาย  
send ส่ง  
sense ตระหนัก,รู้สึก,เข้าใจ,ส านึก 
separate แยกต่างหาก  
serve เสิร์ฟ(อาหาร/เคร่ืองดื่ม), ให้บริการ 
service ตรวจและซ่อม(เช่น รถ), ให้บริการ 
set จัด,ตั้ง,วาง  
settle ช าระสะสาง,ตัดสิน,แก้ปัญหา  
sew เย็บ  
shade บังแสง,บังแดด 
shake เขย่า 
shape ท าให้เป็นรูปเป็นร่าง  
share แบ่ง,ใช้ร่วมกัน 
shave โกน  
shear ตัดขน(แกะ) 
shed โละทิ้ง,ปล่อย,สลัด  
shelter ก าบัง,ปกป้อง,พักอาศัย,หลบภัย 
shine เปล่งแสง 
shiver สั่น (เพราะกลัว/ตื่นเต้น/หนาว) 
shock ท าให้ตกตะลึง,เขย่าขวัญ,ช็อก  
shoe ใส่เกือก(ม้า) 
shoot ยิง  
shop ไปเท่ียวซื้อของ  
show แสดง,ปรากฏ  
shrink หดตัวลง  
shrug ยัก(ไหล่)  
shut ปิด  



sigh ถอนหายใจ  
sign ลงนาม,เซ็นชื่อ 
signal ให้สัญญาณ,บ่งชี้,เป็นลาง  
simplify ท าให้ง่ายลง,ลดความซับซอ้น  
sin ท าบาป  
sing ร้องเพลง  
sink จมลง,ตกลงไป  
sip จิบ 
sit นั่ง  
sketch ร่าง  
ski เล่นสกี  
skip กระโดด,กระโดดเชือก,งดท า(สิ่งท่ีเคย)  
slap ตบ,ฟาด(ด้วยของแบนๆ)  
slay ฆ่า  
sleep นอนหลับ  
slide เลื่อน,ไถล 
sling ขว้าง,สะพาย 
slink เดินลับๆล่อๆ/หลบๆเลี่ยงๆ 
slip ลื่นล้ม,ลื่นไถล 
slit ตัด (เฉือน,ฉีก,ผ่า,ปาด) เป็นทางยาว  
slow ลดความเร็ว,เบาลง,ช้าลง  
smash ท าให้แตกเป็นชิ้นๆ,ชนอย่างแรง  
smell มีกลิ่น,ได้กลิ่น,ดมกลิ่น,ส่งกลิ่น(เหม็น)  
smile ยิ้ม  
smite ตีอย่างแรง  
smoke สูบ(บุหร่ี),ปล่อยควัน,รมควัน  
snatch คว้า,ฉวย,กระชาก,ตะครุบ  
sneak ท าลับๆล่อๆ,แอบพาไป 
sneeze จาม  
sniff สูดจมูกฟูดฟาด,สูดอากาศ,สูดกลิ่น  
snore กรน  
snow (หิมะ)ตก  
soak แช่ให้ชุ่ม/เปียกโซก  
solve แก้(ปัญหา),หา(ค าตอบ)  



soothe ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,บรรเทา  
soothsay พยากรณ์,ท านาย  
sort จัดเรียง,จัดแยกประเภท  
sound ให้ความรู้สึกว่า,ส่งเสียง  
sow หว่าน  
spare จัดไว้ให้(ส าหรับใช้),ป้องกัน(ไม่ให้พบกับอันตราย)  
spark จุดประกาย  
sparkle ส่งแสงวาววับ  
speak พูด  
specify ระบุ  
speed ไปด้วยความเร็ว,ขับรถเร็ว(เกิน กม.ก าหนด)  
spell สะกด  
spend ใช้จ่าย  
spill (ท าให้)หก,ล้น,ทะลัก 
spin หมุน,ปั่น,ควง,กรอ 
spit ถ่มน้ าลาย  
split แยก(เป็นส่วนๆ/กลุ่มๆ),แยกทาง  
spoil (ท าให้)เสียหาย/ยุ่งเหยิง, ตามใจจนเสียคน 
spot เห็นสิ่งท่ีก าลังมองหา  
spray พ่น,ฉีด,กระจายเป็นฝอย 
spread แพร่กระจาย  
spring ดีดตัว 
sprout แตกหน่อ/ตุ่ม/ตา/กิ่งก้าน  
squash กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,เสียด  
squeak ลั่นเอี๊ยด ๆ 
squeal ร้องเสียงแหลม 
squeeze บีบ,คั้น,เค้น  
stain เป็นคราบ  
stamp กระทืบ,เหยียบ,ย่ า,ประทับตรา  
stand ยืน  
stare จ้องมอง  
start เริ่มต้น 
stay พักอยู่  
steal ขโมย  



steer คัดท้าย,น าทาง  
step ก้าวเดิน,ย่างก้าว 
stick ติด,ยึด  
stimulate กระตุ้น  
sting ต่อย,ท าให้เจ็บป่วย  
stink ส่งกลิ่นเหม็น  
stir คนให้เข้ากัน,กวน  
stitch เย็บด้วยมือ,เย็บบาดแผล  
stop หยุด  
store สะสม,กักเก็บ  
strap รัดด้วยสายรัด  
streamline ท าให้เพรียวลม,ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น 
strengthen ท าให้แข็งแรงขึ้น 
stretch ขยาย / ยืด / เหยียด ออก  
stride เดินก้าวยาว ๆ  
strike หยุดงาน,ตีอย่างแรง  
string ร้อยผูกด้วยเชือก  
strip ถอดเสื้อผ้า  
strive มุ่งมั่นฝ่าฟัน 
stroke ลูบไล้,ลูบคล า 
structure จัดวางระบบหรือรูปแบบ 
study ศึกษา  
stuff ยัดใส,่อัดแน่น  
sublet ให้เช่าช่วง,แบ่งให้เช่า  
subtract ลบออก,หักออก  
succeed ประสบความส าเร็จ  
suck ดูด  
suffer ทนทุกข์ทรมาน,เป็นทุกข์  
suggest แนะน า 
suit เหมาะกับ,เข้ากันได้กับ  
summarize สรุป  
supervise ก ากับดูแล, จัดการ 
supply จัดหาให้ 
support สนับสนุน  



suppose สมมติว่า,คาดการณ์  
surprise ท าให้ประหลาดใจ  
surround ล้อมรอบ 
suspect สงสัย(ว่าเป็นจริง)  
suspend แขวน,ห้อย,ยกเลิกชั่วคราว  
swear พูดสบถ,สาบาน(ว่าพูดจริง/ว่าจะท า)  
sweat เหงื่อออก  
sweep กวาด  
swell บวม  
swim ว่ายน้ า  
swing แกว่ง  
switch เปลี่ยน,สับเปลี่ยน 
symbolize เป็นสัญลักษณ์ของ  
synthesize สังเคราะห์  
systemize จัดระบบ  
T T  
tabulate จัดเป็นตาราง 
take น าไป,น ามา,จับ,ถือ  
talk พูดคุย  
tame ท าให้เชื่อง,ท าให้เชื่อฟัง  
tap เคาะ/ตบ/แตะ เบาๆ 
target ตั้งเป้าหมาย  
taste ชิม,มีรสชาติ  
teach สอน  
tear ฉีกขาด  
tease หยอกล้อ  
telephone โทรศัพท์ถึง  
tell บอก  
tempt ล่อใจ,ยั่วให้อยาก  
terrify ท าให้หวาดกลัว  
test ทดสอบ,ตรวจสอบ  
thank ขอบคุณ  
thaw ละลาย  
think คิด 



thrive เจริญเติบโต,รุ่งเรือง,ก้าวหน้า  
throw โยน  
thrust ผลัก,ดัน  
tick ส่งเสียงดังติ๊กๆ,ท าเครื่องหมาย√ 
tickle จั๊กจี้ 
tie ผูก,(เกม,กีฬา)เสมอกัน 
time จับเวลา  
tip เอียง,ให้เงินตอบแทนเล็กๆน้อยๆ  
tire อ่อนเพลีย,เหน็ดเหนื่อย  
touch สัมผัส  
tour เดินทางท่องเที่ยว 
tow พ่วงลาก(รถ)  
trace ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน  
trade ค้าขาย  
train ฝึกอบรม,ฝึก,หัด,ซ้อม  
transcribe ถอดเป็นข้อความ  
transfer ย้าย,ถ่ายโอน  
transform เปลี่ยนรูป,แปลงโฉม  
translate แปล  
transport ขนส่ง,ขนย้าย,บรรทุก  
trap วางกับดัก,จับกุม,ยึดไว้  
travel เดินทาง  
tread เหยียบ,ย่ า  
treat ปฏิบัติต่อ,รักษา(โรค)  
tremble (ตัว/มือ/เสียง)สั่น  
trick หลอกลวง,ตบตา  
trip เดินสะดุด,สะดุดล้ม  
trot วิ่ง/ควบม้า เหยาะๆ  
trouble รบกวน,ท าให้ล าบาก  
troubleshoot แก้ไขปัญหา  
trust ไว้วางใจ  
try พยายาม,ลองใช้,ลองชิม  
tug ดึงแรง ๆ   
tumble ล้ม,เกลือกกลิ้ง  



turn เลี้ยว,หมุน,หัน,พลิก  
tutor สอนพิเศษ,สอนเดี่ยว,สอนกลุ่มย่อย  
twist บิด  
type ดีดพิมพ์(พิมพ์ดีด)  
U U  
undergo ได้รับ/ประสบ/ผ่าน(เร่ืองร้าย)  
understand เข้าใจ  
undertake รับท า,รับภาระ,อาสา 
undress เปลื้องผ้า  
unfasten ปลด,แกะ  
unify รวมเป็นหน่วยเดียวกัน  
unite รวมตัวกัน,สามัคคี  
unlock ไขกุญแจเปิด  
unpack เอาของออกจากกระเป๋า/กล่อง/ห่อ  
update ปรับ(ให้เป็นปัจจุบัน) 
upgrade ยกระดับ,ปรับปรุงให้สูงขึ้น  
uphold ด ารงไว้ 
upset ท าให้ กังวล/ทุกข์ใจ/ขุ่นเคือง/ติดขัด 
use ใช้  
utilize ใช้ประโยชน์จาก  
V V  
vanish หายไป  
verbalize แสดงความรู้สึกนึกคิดเป็นค าพูด  
verify พิสูจน์/ตรวจสอบ ว่าเป็นจริง/ถูกต้อง  
vex ก่อกวน,รบกวน  
visit ไปเย่ียม/เยือน/ชม  
W W  
wail ครวญคราง,โหยหวน  
wait รอ,คอย 
wake ตื่น,ปลุก  
walk เดิน  
wander เดินเล่น,เดินทางไร้จุดหมาย  
want ต้องการ  
warm ร้อนขึ้น,ท าให้ร้อน,อุ่น  



warn เตือน  
wash ล้าง  
waste ใช้มากเกินไป,ใช้โดยเปล่าประโยชน์ 
watch ดู  
water รดน้ า,ให้น้ า,(น้ าลาย)สอ,(น้ าตา)คลอ  
wave โบกมือ,โบกไปมา  
wear สวมใส่  
weave สาน  
wed แต่งงาน  
weep ร้องไห้  
weigh ชั่งน้ าหนัก,มีน้ าหนัก  
welcome ยินดีต้อนรับ  
wet ท าให้เปียก,ปัสสาวะ(รดที่นอน)  
whine บ่นอู้อี,้คราง 
whip ส่งแส้,หวด,เฆี่ยน  
whirl วน,หมุน  
whisper กระซิบ  
whistle ผิวปาก,เป่าปากหวีดเสียง  
win ชนะ  
wind (ถนน)คดเคี้ยว,(ใช้เชือก)ผูก,มัด  
wink ขยิบตา,(แสง)กระพริบ  
wipe เช็ดถู  
wish ปรารถนา,ประสงค์  
withdraw ถอนตัว,ถอนเงิน  
withhold ยึดไว้,ยึดหน่วง,ยับย้ัง  
withstand ทนต่อ  
wobble ส่ายไปส่ายมา  
wonder สงสัย  
work การท างาน  
worry กังวล  
wrap ห่อ  
wreck ก่อความพินาศ/หายนะ  
wrestle (มวย)ปล้ า,ต่อสู้(กับ  
wriggle บิดตัว,ดิ้นไปมา  



wring บีบและบิด(ด้วยมือ)  
write เขียน  
X - Y - Z X - Y - Z  
x-ray ฉายรังสีเอกซ์  
yawn หาว  
yell โห่,ร้อง(เพราะโกรธ/ตื่นเต้น/ตกใจ/กลัว/เจ็บปวด)  
zip รูดซิปปิด  
zoom เคลื่อนตัวรวดเร็ว,เพิ่มขึ้นฉับพลัน 
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